Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat fra FAU-MØTE 12. desember 2016
Tid: 19:00 – 20:50
Sted: Lærerrommet, Hunstad ungdomsskole
Tilstede: Stine Langfjord 8a, Børre Johansen 8b, Ann Merete Mannvik 8b, Berit Åsjord 8c, Katarina
Wiiland 8e, Jørn Remi Tomassen 9a, Mirjana Mirkovic 9b, Elin Kibsgård 9d, Marianne Texmo 9d,
Marit Elveos 10a, Gudrun Hagen 10c, Ronny Olsen 10d.
Meldt forfall: Jonny Guldbrandsen 8a, Lene Wisth 8d og Mia Husdal 8d, Benedicte Stensrud, 9e og
Sissel Qvam 10d.
SAK 1 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
SAK 2 Godkjenning av referat (FAU-møte 15.11.16)
Referat godkjent. Merknad – Kultursenteret kan lånes gratis for klassesammenkomster, men kan
ikke lånes/leies til private formål.
SAK 3 Nytt styre – orientering om fordeling av verv:
I styremøte 30.11.16 ble følgende verv fordelt:
Leder:
Marianne Texmo, 9d
Nestleder:
Jørn Remi Thomassen, 9A
Sekretær:
Gudrun Hagen, 10C
Styremedlem: Børre Johansen, 8B
Styremedlem: Jonny Guldbrandsen, 8A

(marianne.texmo@gmail.com)
(Jorn.remi.thomassen@gmail.com)
(gudrun.hagen@bodo.kommune.no)
(boe-joha@online.no)
(jonny@8000bodo.no)

SAK 4 HUS-dagen: Når? Hvor ofte? Ansvar? Innhold? Informasjon?
Styret viser til referat fra forrige FAU-møte og påfølgende mailutveksling med rektor. HUS-dag
gjennomføres av skolen 14. desember, men uten FAUs bidrag i kafèdrift og loddsalg. Rektor
beklager manglende informasjon, korte frister og sen tilbakemelding til FAU etter forrige FAUmøte. Skolen tar seg av kafèen med bidrag fra elevene.
Til nå har HUS-dagen vært gjennomført hvert tredje år. De to siste arrangementene har vært på
våren, sist i mai 2014. Arrangement før jul er fra skolens side det mest egna tidspunktet. Det lages
eget juleshow som knyttes opp til HUS-dagen.
FAU ønsker HUS-dag hvert år. Er dette gjennomførbart? Er det også mulig å vurdere
nyttårsarrangement framfor julearrangement, jf. hektisk førjulstid? Evt flytte juleballet til
Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

nyttår(sball)? Hva skal til for at skolen med personale ser dette som gjennomførbart? Hva kan FAU
konkret bidra med?
Ønske fra rektor om at det lages en fast plan der ansvar for ulike deler av HUS-dagen fordeles.
Aktuelt med fast tema for hvert trinn, for eksempel at 8. trinn inviterer til faglige leker og
aktiviteter, 9. trinn baker for salg og 10. trinn viser sine filmprosjekter. Fast ansvar for kafè og
loddsalg på FAU etc.
Konklusjon: FAU-styret inviterer skolen med repr. fra ledelsen, de ansatte og elevrådet til et felles
møte for å drøfte opplegg og evt. fordeling av ansvar for framtidige HUS-dager.
NB! FAU v/alle klassekontakter bidrar til å minne om HUS-dagen førstkommende onsdag 14. des.
SAK 5 Juleballet
Representanter for juleball-komiteen ble invitert til FAU-møtet for å informere om arrangementet
men hadde dessverre ikke anledning til å møte.
FAU er kritiske til tradisjonen med kåringer under juleballet. Rektor mener at kåringene i stor grad
har fungert greit, men det har likevel vært noen uheldige episoder. Rektor orienterte om at
ledelsen og personalet forsøker å veilede elevene til å tenke gjennom hvilke kåringer som er
positive og unngå type kåringer der enkeltelever kan bli uthengt eller lei seg. FAU stiller seg kritisk
til alle former for kåringer av enkeltelever, ikke minst der selvironi synes å være et viktig poeng. Vi
mener at elevrådet må utfordres til å finne på annen type underholdning enn kåringer, da dette i
verste fall kan medføre stigmatisering og negative ringvirkninger i etterkant.
Konklusjon: FAU bevilger inntil 5.000 kr til elevrådet v/ juleball-komiteen, øremerket
underholdning og aktiviteter under juleballet den 20. desember. Tiltaket er ment å styrke et
allerede godt tilbud og samtidig bidra til et innhold som styrer unna de tradisjonelle ”kåringene”.
Nestleder i FAU-styret stiller på møte med juleballkomitèen og skolens ledelse kl 9:00 torsdag 15.
desember. Rektor oversender utkastet til årets kåringer fra juleballkomiteen til FAU-leder.
NB! Ann Helen Kirkfjell etterlyser vakter til juleballet fra hver klasse! Send på mail til
Ann.Helen.Kirkfjell@bodo.kommune.no så fort som mulig. Felles møte 15. desember kl 19 på
lærerrommet for de som stiller som vakter.
SAK 6 Økonomi
FAU har pr dato kr 37 297,- inkludert penger som tidligere ble bevilget til dusjvegger.
Ang. dusjvegger sender rektor spesifiserte mål og behov til Børre Johansen i FAU-styret, som vil se
på kostnad og mulige løsninger.
SAK 7 Møteplan for kommende FAU-møter, inviterte foredragsholdere og årshjul
Vedtatt møteplan for FAU våren 2017 (innkalling blir sendt på mail senest 1 uke i forkant):





Uke 4
Uke 12
Uke 22

tirsdag 24. januar
tirsdag 21. mars
torsdag 1. juni

(Styremøte 10. januar)
(Styremøte 7. mars)
(Styremøte 18. mai)
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Tema og inviterte foredragsholdere: Styret ønsker å kaste lys over aktuelle temaer på hvert av
FAU-møtene framover. Følgende forslag kom fram i møtet:
1) Kroppsøvingsfaget. FAU er kritisk til vurderingskriteriene for karaktersetting. Forslag om å
invitere Nord universitet til å fortelle om kroppsøvingsutdanninga og innlede til diskusjon.
Rektor sjekker opp konkrete læreplanmål og vurderingskriterier i kroppsøvingsfaget, inkl.
hvordan karakterene settes. Mulig sak å ta opp i SU.
2) Mobilbruk. Rektor foreslår totalforbud. FAU inviterer Elin Wisth som jobber i Utekontakten
(sitter i FAU) til ett av vårens møter.
TIPS til skolen ang. skoleforestillingen «Kom som du er». Aktuelt å få til HUS i løpet av 2017? De
som står bak er kandidater til Årets nordlending.
Årshjul: FAU ønsker å utarbeide et årshjul der viktige datoer, arrangementer og øvrige gjøremål
tidfestes og distribueres til skolens foresatte. Dette som et ledd i å bedre kommunikasjonen
mellom skole og hjem. Dette gjennomføres ved at rektor oversender skolens eksisterende årshjul
til FAU-styret, som setter inn aktuelle møter og annet i tillegg. Felles årshjul legges på skolens
hjemmeside – FAU bidrar til å sende ut lenke til alle klassekontakter og vil prøve å minne om
viktige milepæler med jevne mellomrom (f eks 4 ganger per skoleår)
SAK 9 Orienteringssaker fra skolen
Mobilbruk – rektor vurderer totalforbud. Mange ulike årsaker til dette. Tidligere forsøk med
mobilfri skole er positive. Representanter i FAU har selv sett eksempler på krenkende bilder og
videoer som er tatt ved HUS og som er ulovlig distribuert på nett. Temaet foreslått tatt opp i ett av
de neste FAU-møtene som egen sak med innleder.
Infoflyt skole/hjem – Fronter fungerer ikke helt etter intensjonen. Et nytt verktøy er på gang –
Visma Flyt. Aktuelt at dette kan tas i bruk etter hvert.
Smartklokker – utfordring ved prøver. Skolen må derfor innføre eget reglement for slike.
Hærverk - utfordring med hærverk på stoler blant elevene. Dette bør drøftes i hver klasse.
Franskfaget - langvarig sykemelding har gjort at to fransk-klasser er slått sammen. Fungerer ok for
noen, mens andre er kritiske til elevenes krav på individuell oppfølging. Utfordrende å få tak i
tilgjengelige vikarer med riktig kompetanse.
Inneklima - Miljøtilsyn Salten vært ved HUS og sjekket flere klasserom. Skolen avventer
resultatene.
Julegudstjeneste – elevene må ha med lapp med påmelding til enten gudstjeneste eller alternativt
opplegg om andre religioner i kultursalen.
SAK 10 Eventuelt
Styret minner om at FAU har en viktig rolle å fylle i skolens virke, jamfør Opplæringslova, § 11.4:

Ref. 12/12-16 Gudrun Hagen, sekretær i FAU-styret
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